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Sessió 12 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a les tres de la tarda. Presideix Josep 

M. Jové i Lladó, acompanyat de la vicepresidenta, Imma Gallardo Barceló, i del secretari, 

Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Maialen 

Fernández Cabezas, María del Camino Fernández Riol, Martí Pachamé Barrera i Sonia Sier-

ra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Saloua 

Laouaji Faridi i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Ca-

ballero, M. Assumpció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Re-

publicà; Raúl Moreno Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per 

Avançar, i Jéssica Albiach Satorres, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats (tram. 250-00488/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 206, 51; esmenes: BOPC 242, 10).

2. Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats intel·lectuals (tram. 

250-00489/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 206, 53; esmenes: BOPC 242, 11).

3. Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el ser-

vei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obli-

gatòria (tram. 250-00522/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 50; 

esmenes: BOPC 248, 6).

4. Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i els pro-

fessors (tram. 250-00525/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 55; esmenes: 

BOPC 248, 7).

5. Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i espanyola com 

a part del currículum de l’educació primària i secundària (tram. 250-00541/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 223, 46; esmenes: BOPC 260, 17).

6. Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules (tram. 250-00552/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 

esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 104; esmenes: BOPC 260, 17).

7. Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a Fi-

gueres (tram. 250-00559/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 231, 114; esmenes: 

BOPC 260, 19).

El president

Si seiem, començaríem la sessió ordinària de la Comissió d’Educació.
Donar les gràcies i la benvinguda a tothom. Avui no tenim convidats, a banda 

de la gent del gabinet del conseller, a qui també donem la benvinguda. I ja, si hi ha 
algun grup parlamentari que vulgui comunicar alguna substitució, si us plau? Se-
nyora Sierra...

Sonia Sierra Infante

Sí, la senyora Camino Fernández substituirà la senyora Mari Luz Guilarte i, so-
bre les quatre, Martí Pachamé substituirà la senyora Susana Beltrán.
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El president

Alguna altra substitució? (Pausa.) No? La resta de grups cap altra substitució? 
Perfecte. 

Propostes de resolució acumulades relatives als alumnes amb altes 
capacitats intel·lectuals 

250-00488/12 i 250-00489/12

Doncs passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre els alumnes amb altes capacitats, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. I té la paraula per presentar i defensar la proposta de resolució la dipu-
tada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí, donat el contingut d’aquesta proposta de resolució i de la següent, si li sembla 
bé a tothom de la comissió, jo havia pensat substanciar-les plegades.

El president

Sí? (Pausa.) Perfecte. 

Sonia Sierra Infante

Gràcies.
Bé, sempre que parlem de diversitat en educació, normalment ens referim a 

alumnes que, per una raó o una altra, no arriben als objectius mínims i que, moltes 
vegades, tenen problemes a l’hora d’enfrontar-se a l’ensenyament, a l’aprenentatge 
de continguts. Però també hi ha un altre tipus de diversitat, que és la dels alumnes 
amb altes capacitats, que són els grans oblidats del sistema.

El professorat no està format per detectar aquest tipus d’alumnat i, moltes vega-
des, aquests alumnes acaben sent víctimes d’assetjament i també, paradoxalment, de 
fracàs escolar, malgrat les seves altes capacitats. 

Així que, d’una banda, tenim el patiment d’aquests alumnes –que normalment 
s’ho passen molt malament a les aules–, i, d’una altra, tenim una pèrdua de talent: 
alumnes amb altes capacitats que acaben sent víctimes del fracàs escolar.

Avui portem dues propostes de resolució per intentar millorar aquest tema –que, 
hi insisteixo, és un dels grans oblidats del sistema educatiu català– i per intentar que 
això no continuï així i aquests alumnes estiguin ben atesos, tant en la part emocio-
nal, com que puguin desenvolupar totes les seves característiques i aportar talent a 
la societat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. A aquestes dues propostes de resolució, doncs, 
han presentat els mateixos grups, el Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republi-
cà, esmenes. Per tant, si de cas, que defensin les esmenes conjuntament també, a les 
dues propostes de resolució. En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. En primer lloc, agrair al Grup de Ciutadans que posi sobre 
la taula un tema tan important, i és veritat que oblidat, del nostre sistema educatiu. 
A vegades, hem tendit a focalitzar en aquells alumnes que presenten dificultats en 
l’aprenentatge i no hem tingut en compte que els talentosos, els superdotats, els al-
tament dotats, doncs, si no tenen un entorn d’ensenyament i aprenentatge apropiat 
per desenvolupar el seu talent i les seves competències, poden ser objecte, doncs, 
de violència, d’agressions o de fracàs escolar. Sobretot en els nois, que són els que 
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presenten, a vegades, conductes disruptives, perquè no saben gestionar aquesta intel-
ligència adaptada a un cert entorn.

Jo crec que aquest tema és fonamental abordar-lo en el context d’un enfocament 
de l’educació integrador, que sàpiga donar eines al professorat i als mateixos alum-
nes per créixer i per desenvolupar-se en un entorn natural. No soc partidari, com en 
altres llocs han fet, d’apartar aquests nois de l’entorn habitual i crear un entorn fic-
tici, perquè poden ser talentosos en alguna dimensió, en altres no tant. Emocional-
ment, poden ser febles, es poden sentir insegurs. I, a vegades, la temptació ha estat 
passar-los de curs o apartar-los de la resta. 

Jo crec que hem de trobar una dinàmica que permeti, doncs, una atenció a la di-
versitat específica. Portat a un extrem, si les programacions nostres a l’aula tingues-
sin tres nivells: un de genèric, pel conjunt, pel mainstream de l’alumnat; un d’especí-
fic, per aquells que presenten dificultats, anant al nucli de l’essencial, i un d’avançat, 
per aquells que destaquen en aquest àmbit, però no per saltar de tema, sinó per anar 
més a fons en aquells temes, podríem fer factible aquest tractament de la diversitat 
com en tres grups genèrics, estant tots junts compartint, ajudant-se mútuament i, al-
hora, tenint reptes apropiats a la seva edat.

Passar de les paraules als fets no és fàcil, perquè suposa una mentalització, un 
entendre que, lluny de ser un problema, són un gran actiu. I plantejar-nos, global-
ment, el repte de dir: si no som capaços de donar una resposta satisfactòria al talent 
excepcional dels nostres alumnes, com a país estem perdent un gran actiu, a part de 
perjudicar objectivament la seva trajectòria de creixement.

Per tant, entenem que aquí hi ha un camí a recórrer, que és un camí de menta-
lització, que és un camí d’entendre que és un tema important, que és un tema fona-
mental i que cal posar-hi una atenció.

Si ho he entès bé, hem pogut establir unes transaccions amb el Grup de Ciuta-
dans, i, per tant, som favorables al plantejament que se’ns ha fet.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. Per posicionar-se, per defensar les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari Republicà, el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, doncs, agrair la presentació 
d’aquesta proposta de resolució. Compartim totalment el contingut, en compartim 
el fons, potser aquesta diagnosi que vostè resumia amb el «que no continuï així» 
nosaltres potser la matisaríem. 

En tot cas, és cert que la inèrcia fa que moltes vegades es destinin els recursos, 
i sobretot l’atenció, a aquelles necessitats educatives especials de l’altra banda, no? 
No als talentosos, sinó a aquells que tenen dificultats educatives i, en aquest cas, 
potser cal un sobreesforç per atendre adequadament aquests alumnes, aquests in-
fants amb talent.

A l’exposició de motius, vostè ens parlava de que a Catalunya hi ha diagnosti-
cats 275 alumnes i a Andalusia són vint vegades més, i ens deia que s’ha de millorar 
la diagnosi. Bé, el fet que a Andalusia n’hi hagi vint vegades més no vol dir que a 
Catalunya fem una mala diagnosi, en tot cas, potser els criteris no són exactament 
els mateixos. En tot cas, no vull anar més enllà, però m’ha xocat aquesta dada, no?

Per altra banda, ens parla de la necessària i bona detecció i, sobretot, el paper 
important del professorat. Jo inclouria el paper importantíssim del psicopedagog, és 
una figura imprescindible als centres educatius per detectar aquests casos.

I ja parlant dels mateixos punts. En el primer punt, ens demanaven que s’inclo-
gués un temari específic a Magisteri, Psicologia i Pedagogia. Nosaltres havíem fet 
una esmena, que no ha estat acceptada –això no vol dir que no votem a favor del 
punt, perquè hi estem d’acord–, però acabàvem de matisar aquest punt, precisament 
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perquè entenem que aquesta formació per a aquest tipus d’alumnat hauria d’anar 
molt més enllà. Hem de tenir en compte que en aquest model educatiu que va més 
enllà de l’horari escolar, que va a temps complet, probablement els talents es poden 
arribar a detectar en disciplines com ara extraescolars artístiques, extraescolars mu-
sicals. I, per tant, això vol dir que aquests professionals, els professionals de l’edu-
cació física, els professionals de l’art, els professionals de la música també han de 
tindre aquesta formació. Per tant, l’esmena que proposàvem és que fos una formació 
a molts altres professionals, més enllà dels que proposaven vostès. En tot cas, hi vo-
tarem a favor.

Pel que fa al segon punt, ens parlaven de la formació de professorat. Ens han ac-
ceptat l’esmena. Nosaltres introduíem el matís de que formi part del pla de formació 
de zona. 

I pel que fa al tercer punt de la proposta de resolució, ens deia que vetlléssim 
perquè s’atenguin aquestes necessitats educatives especials i, simplement, el que 
diem és que així ha de ser, però que, a més a més, donéssim compliment al Decret 
150/2017, d’inclusió.

I també destacar, doncs, que, en aquests moments, Inspecció ja està revisant tots 
els projectes educatius perquè incloguin aquesta atenció.

Ja acabo, president. Pel que fa a la segona proposta de resolució, ens demanaven 
la creació d’un grup de treball al Consell Escolar de Catalunya. Nosaltres el que 
els diem és que el consell escolar no té aquesta atribució, en té moltíssimes altres 
–i aquí el senyor Lluís Font ens les podria explicar per pròpia experiència–, però, 
en aquest cas, no té aquesta atribució. I, en tot cas, delegaríem aquest seguiment 
a un grup de treball.

En el segon punt ens demanaven convocar aquest grup de treball en un mes. Hi 
estem totalment d’acord, perquè, de fet, ja hi és aquest grup de treball. 

Pel que fa al punt 3, ens parlaven d’incloure les modificacions, un cop revisat 
aquest protocol. Bé, s’inclouran si es consideren oportunes. Si veiem que hi ha algu-
na cosa que no es fa prou bé, doncs, evidentment, s’inclouran, però per això no em 
de pressuposar que no es facin bé les coses.

I, finalment, el punt número 4. Ens deien que cal una nova guia. Bé, jo no seria 
tan agosarat i, en tot cas, que sigui aquest grup de treball que ens digui si aques-
ta guia de l’any 2013 cal canviar-la o simplement cal afegir-hi alguna modificació.

En definitiva, votarem a favor de les dues propostes de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula el diputat senyor Raúl Moreno.

Raúl Moreno Montaña 

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a totes. Nosaltres també votarem a favor 
d’aquestes dues propostes de resolució, amb el benentès que, com ja s’ha expressat, 
el tractament de les persones amb altes..., dels alumnes amb altes capacitats, doncs 
és diferent al d’aquells que tenen algun tipus de problemes d’aprenentatge d’altres 
característiques.

També s’ha de tenir en compte que, si parlem de 275 alumnes, estem parlant 
d’una prevalença baixa des del punt de vista del nombre d’alumnat. I, per tant, això 
requerirà que cadascun dels centres, doncs, també adopti unes mesures molt es-
pecífiques, en funció del nombre d’alumnat que tingui i també del seu tractament, 
perquè no totes les persones, com s’ha dit, que tenen altes capacitats responen de la 
mateixa manera o tenen aquestes capacitats, diguem-ne, de forma global, sinó que 
responen més positivament a algunes activitats o a algunes particularitats que no 
d’altres alumnes amb altres capacitats, no?
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Per tant, en principi, hi votarem a favor. Sí que en la primera proposta, en el 
punt 2, el tema de portar a terme la formació obligatòria i continuada ens sembla 
que potser és massa. Jo crec que s’ha d’intentar cercar també, doncs, la voluntat dels 
mateixos professionals de l’educació envers a l’ensenyament d’eines per tal d’inten-
tar tractar amb alumnes d’altes capacitats. Però, bé, en principi, només seria aquesta 
l’objecció.

I sí que és veritat que, amb relació al segon punt, potser fora bo esperar que 
aquest grup de treball ens digués de quina manera podem fer aquesta formació, de 
quina manera podem tractar aquests alumnes. I després, per tant, nosaltres, com a 
Parlament de Catalunya, designar si considerem que s’ha d’aplicar les matèries des 
del punt de vista de formació universitària o la formació al professorat. Jo crec que 
nosaltres, com a diputats, podem saber moltes coses, però, en tot cas, són els grups 
d’experts els que ens haurien de dir i de concretar de quina manera podem actuar en 
l’atenció d’aquests alumnes amb altes capacitats.

Tot i així, nosaltres votarem a favor de les dues propostes de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, té la paraula la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Gràcies, president. Només per dir que nosaltres votarem a favor de les dues pro-
postes de resolució.

El president

Gràcies, senyora Albiach. Doncs per intervenir i posicionar-se sobre les esmenes 
presentades, la diputada proposant, senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair les esmenes, perquè, en aquest 
cas, serveixen per matisar i per afinar més el contingut de la proposta de resolució. 
Com ja s’ha comentat, les acceptem totes menys l’esmena 1 de la proposta de reso-
lució 1, per una qüestió de matís. Perquè no considerem que es pugui posar en relleu 
una feina que, per nosaltres, no s’està fent o no s’està fent prou bé.

I per matisar també el que ha dit del tema del psicopedagogs, evidentment és 
molt important. Però és que, moltes vegades, els alumnes no arriben als psicopeda-
gogs si, prèviament, un professor no els ha detectat abans. Si el professorat no té la 
formació per detectar els alumnes amb altes capacitats, segurament no arribaran als 
psicopedagogs, especialment si no tenen una conducta disruptiva. Però, bé, és sim-
plement qüestió de matís. 

I agrair a tothom els vots favorables a aquesta proposta de resolució. I esperem 
que, de veritat, serveixi per alguna cosa, més enllà de que ens posem molt contents 
perquè surt aquesta proposta de resolució o aquestes propostes de resolució a la co-
missió i es pugui avançar amb el tractament idoni per aquest tipus d’alumnat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Entenc, per les seves intervencions, que es poden votar les dues 
propostes de resolució conjuntes, el punt 1 i el punt 2? La proposta de resolució so-
bre els alumnes amb altes capacitats i la proposta de resolució sobre els alumnes 
amb altes capacitats intel·lectuals. És així? Les dues de cop? (Pausa.)

Vots a favor?
Doncs aquestes dues propostes de resolució han estat aprovades per la unanimi-

tat dels diputats i diputades presents.
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Proposta de resolució sobre la revisió del Decret 161/1996, pel qual es 
regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament 
de l’alumnat en l’educació obligatòria 

250-00522/12

Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la revisió del Decret 161/1996, pel qual es regula el servei escolar de transport per 
tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria. Tindria la pa-
raula, per presentar i defensar la proposta, en nom del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, la senyora diputada Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, bona tarda. Gràcies, president. Presentem aquesta proposta de resolució per 
evidenciar la manca d’igualtat d’oportunitats que pateixen famílies d’alumnes que 
viuen lluny de la seva escola, en nuclis de població que són molt allunyats i que ne-
cessiten transport públic per accedir-hi i que no el tenen garantit i tampoc el tenen 
gratuït.

Saben que el Decret 161/1996, que regula el servei escolar de transport per fa-
cilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, estableix la gratuïtat 
de serveis en alumnes que estan escolaritzats fora del seu municipi de residència, 
però, en canvi, no contempla criteris de distància, amb la qual cosa trobem territoris 
amb municipis molt extensos on la distància d’un domicili a l’escola dins del propi 
municipi és igual, o és superior fins i tot, a la distància de l’escola del municipi veí.

Aquí tenim que la LEC, en el seu article 6.3, sí que estableix que les administra-
cions públiques, per tal de facilitar l’accés en condicions d’igualtat als serveis esco-
lars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris, han d’oferir ajuts 
als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats 
o en zones rurals. Ara bé, això fins al 2012 passa, el 2012 els infants que resideixen 
en aquests municipis sí que tenien accés a aquest servei, però després del 2012 és 
suprimit.

Per això, doncs, la proposta pretén denunciar que la normativa actual no garan-
teix el dret d’aquests infants a l’accés a l’educació gratuïta en l’etapa de l’escolaritza-
ció obligatòria, precisament, perquè quan viuen en nuclis de població que, malgrat 
estar dins del seu municipi, estan lluny de la seva escola..., i, per tant, denunciem el 
fet que no es discrimini la distància a l’hora de proveir aquest servei.

I, en aquest sentit, instem a revisar el decret del 96 abans del proper curs, per 
facilitar el desplaçament a l’escola durant l’educació obligatòria amb criteris de dis-
tància, i que s’hi impliqui també la comunitat educativa, que és representativa del 
territori amb la resolució d’aquest decret per donar compliment al que diu la LEC en 
el seu article 6.3, precisament per facilitar l’accés en condicions d’equitat als ense-
nyaments gratuïts, perquè entenem que és l’Administració pública la que ha d’oferir 
aquest ajut a l’alumnat que visqui en poblacions sense escola, en nuclis de població 
allunyats o en zones rurals.

Dit això, i així aprofito per posicionar-me sobre les esmenes, entenem que, en 
efecte, l’article 82.2 de la LOE, com plantegen el Grup Republicà i el Grup de Junts 
per Catalunya, pot limitar la inclusió de criteris de distància, de dificultat d’accés i 
de renda, que compartim, i per tant no tenim inconvenient en acceptar aquestes es-
menes, per tant les acceptaríem totes.

Sí dir que, de la mateixa manera que altres comunitats autònomes amb la ma-
teixa normativa han trobats solucions, i fins al 2012 aquí també se’n van trobar, 
bé..., de vegades sembla curiós que per algunes coses vulguem desobeir i per altres, 
doncs, vulguem complir estrictament la normativa. Però, en qualsevol cas, ens sem-
bla positiu, doncs, que s’intenti negociar perquè aquest article deixi de tenir aquest 
caràcter bàsic i per això les acceptem, i esperem que sigui aprovada.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Ho ha explicat molt bé la diputada Niubó, per tant no seré 
reiteratiu. 

Em sembla una proposta pertinent i que té una lògica «aplastant», des del punt de 
vista que cal corregir una situació de greuge comparatiu que, certament, no respon 
al que hauria de ser el que ens marca, en aquest cas, la pròpia LEC i, per tant, subs-
crivim aquesta proposta de modificació del decret que regula justament tot l’àmbit 
del servei escolar de transport.

Agraïm també, en aquest sentit, la predisposició per acceptar aquestes petites 
esmenes que ens semblaven pertinents, perquè realment, d’una banda, des del marc 
de cobertura legal, calia fer esment que tenim un marc general que és la LOE i que, 
per tant, tot allò que fem, malgrat estigui emparat per la llei catalana necessitem 
que també el paraigua a nivell estatal no ens generi problemes des del punt de vista 
jurídic. Però, en qualsevol cas, això no ha d’ésser impediment perquè, efectivament, 
es modifiqui el decret i, per tant, es solucioni, es doni solució a aquest greuge com-
paratiu. 

Amb el benentès, a més..., i aquí també agraïm que s’incorpori el fet de tenir en 
compte, a l’hora de determinar aquests criteris, elements com la dificultat d’accés 
i també el nivell de renda. Per nosaltres també és important, perquè no és un tema 
d’exercir la gratuïtat sense cap tipus de límit, sinó que amb aquesta filosofia de pro-
gressivitat, doncs, tenir en compte també aquests elements a l’hora justament de ga-
rantir que tothom pugui tenir accés de forma equitativa, en aquests cas, al transport 
escolar, més enllà de si resideix o no al municipi on està ubicat el seu centre escolar.

Per la resta, hi insisteixo, agrair la proposta i agrair també la predisposició del 
grup proposant per admetre aquestes esmenes que ens semblen importants per enri-
quir i emmarcar en el seu just terme la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. Per defensar les esmenes pel part del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Bé; moltes gràcies, president. Gairebé s’ha dit tot. En tot cas, posar d’una forma 
molt clara la legislació vigent: tenim clar que hi ha el Decret 161/96, que és el que 
es proposa de modificar i hi estem d’acord; tenim la mateixa LEC, que el que diu és 
garantir la igualtat d’oportunitats en tots aquells alumnes independentment del lloc 
on visquin i que s’hagi de garantir, però per altra banda tenim la LOE, per això ho 
hem volgut introduir. Per tant, voldríem que d’una manera o altra es treballés per 
treure aquest caràcter bàsic que en aquests moments fixa la LOE.

El company Quinquillà també ho ha comentat. Agraïm que s’hagi pogut intro-
duir els elements no només de distància, sinó de dificultat a l’accés. No sempre la 
mateixa distància comporta el mateix temps de transport i els que vivim lluny de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, doncs, en tenim proves, sigui per la climatologia, 
sigui per la qualitat de les infraestructures, fa que els desplaçament de vegades si-
guin complicats. I es poden arribar a donar incoherències que en un mateix munici-
pi, doncs, un alumne no tingui el transport gratuït estant a molta més distància que 
un altre alumne que està fora d’aquell municipi.

Per tant, totalment d’acord, i sobretot això: posar en valor –vostè ho ha dit–, hi ha 
hagut comunitats autònomes que, malgrat que la LOE no ho contemplés, han estat 
capaços de resoldre-ho. Jo penso que Catalunya, d’una manera o altra, ho ha resolt 
en bona mesura, sempre que hi ha hagut bona predisposició. I aquí vull destacar 
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l’esforç de diputacions, d’alguns consells comarcals i d’alguns ajuntaments –parlo 
en pròpia persona–, que en el seu moment vam prendre l’acord de subvencionar par-
cialment el transport per a aquells alumnes que no el tenien subvencionat.

Per tant, totalment d’acord. Agrair que s’hagin acceptat les esmenes i hi dona-
rem suport.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
començant pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí, el nostre grup també donarà suport a aquesta proposta, perquè ens sembla que 
és una proposta coherent en el sentit de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els 
alumnes, també d’aquells que viuen en municipis que estan lluny de l’escola, i en 
aquest sentit nosaltres hi estem d’acord. 

Sí que discrepem respecte de la visió, de l’enfocament que es dona de la LOE, en 
el sentit que nosaltres entenem que l’article 82.2 és favorable també als drets del 
menor i a la igualtat dels menors, i la prova és que a Catalunya hi ha hagut també 
la LEC, que ha facilitat, que ha millorat el que ja estava previst en l’article 82.2 de la 
LOE, és a dir, que si hi ha bona voluntat política no només es pot aplicar el que diu 
la LOE, sinó que a més a més es pot millorar. Això s’ha fet i, per tant, no entenem 
què es guanya amb el fet de demanar que deixi de ser legislació bàsica, quan cre-
iem que justament està protegint també la igualtat d’oportunitats dels menors.

De fet, aquesta proposta el que vol és millorar i garantir encara molt més aquesta 
igualtat d’oportunitats dels alumnes, i per això nosaltres creiem –hi insisteixo– que 
no cal derogar aquest article, sinó que el que cal és aplicar la llei, com ja s’estava fent 
amb la LEC i, en tot cas, modificar el decret de 1996.

Per tant, demanaríem votació separada només del punt 2.c.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Beltrán. Per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, nosaltres donarem suport a aquesta proposta.

El president

Moltes gràcies. Doncs, vol posicionar-se? (Pausa.) No? D’acord. Doncs, passa-
ríem a la votació. En principi, segons ha demanat el Grup de Ciutadans, faríem la 
votació de tots els punts, però per separat el punt 2.c? (Pausa.) Doncs, començaríem 
a votar primer el punt 2.c i després votarem la resta de la proposta de resolució. Per-
fecte.

Vots a favor del punt 2.c?
Moltes gràcies.
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs, aquest punt 2.c ha estat aprovat per 13 vots a favor, corresponents als 

grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i 6 abstencions, corresponents al Grup Parlamentari de Ciutadans.

Passaríem a votar la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
La resta de resolució ha estat aprovada per la unanimitat dels diputats i diputa-

des presents.
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Proposta de resolució sobre el restabliment dels drets laborals dels 
mestres i els professors

250-00525/12

Passem, doncs, al quart punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre el restabliment dels drets laborals dels mestres i dels professors. Una proposta 
de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula per pre-
sentar-la i defensar-la la diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Com el mateix nom de la proposta de resolució indi-
ca, estem parlant de restablir unes condicions laborals que ja existien. És a dir, el 
que estem demanant és que el professorat torni a les condicions que tenia el 2010 i 
en anys anteriors.

El 2011 l’escola catalana va començar... (Pausa.) Deia que a partir del 2011 l’es-
cola catalana va començar a patir unes retallades que a dia d’avui encara no s’han 
revertit, tot i que en un primer moment es va dir que s’aplicaven de forma extra-
ordinària i se suposava que molt limitades en el temps. I ens n’anem a una dè-
cada sencera, que els professors veuen minvats els seus drets laborals i les con-
dicions amb les quals treballen, perquè no només estem parlant de que treballen 
més hores amb menys sou, és que a més treballen en aules més massificades i amb 
menys suport per atendre la diversitat.

A banda de tot això, a banda dels drets laborals, l’aplicació del decret de planti-
lles ha creat molt de malestar entre els professors, i penso que el rebuig és pràctica-
ment unànime. Tots els sindicats, tot el professorat de forma anònima, quan parles 
amb ells, estan absolutament en contra del decret de plantilles, no hi ha ningú –ex-
cepte el Govern– que parli bé d’aquest decret de plantilles, i per això pensem que és 
un tema que s’ha d’abordar, perquè ja ho dic, el rebuig és gairebé unànime.

S’ha de dir també que si la qualitat de l’ensenyament –especialment de l’ense-
nyament públic– s’ha mantingut és gràcies a la dedicació i a la professionalitat de la 
immensa majoria del professorat, al qual, malgrat el que diuen els partits naciona-
listes, evidentment nosaltres defensem, perquè la majoria fan molt bé la seva feina. 
De fet, jo he estat professora durant vint anys i la immensa majoria dels meus com-
panys fan molt bé la seva feina.

Llavors, ara m’agradaria veure com es manifesten aquells que sempre parlen que 
ells són els grans defensors del professorat i voten a favor d’aquestes propostes 
que, hi insisteixo, és que són propostes de mínims, perquè retornar el que ja es tenia 
el 2010 és un mínim. De fet, és que això en l’anterior legislatura ja ho vam votar i es 
va aprovar, és a dir, és que estem parlant de mínims de mínims, en realitat.

Bé, doncs ara veurem si realment són defensors del professorat com diuen o sim-
plement fan servir el professorat per anar en contra de Ciutadans, que és el que ens 
imaginem que passarà.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Imma Gallardo.

Imma Gallardo Barceló

Gràcies, president. Bona tarda, diputats i diputades. Ens trobem davant d’aques-
ta proposta de resolució que ens presenta avui el Grup de Ciutadans sobre el retorn 
dels drets laborals dels mestres i professors. 

De fet, cal distingir que dels nou punts la majoria tracten aspectes estrictament 
laborals que ja s’estan tractant àmpliament i des de fa temps a la Mesa Sectorial de 
Negociació entre el mateix Departament d’Educació i els sindicats. 
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Alguns dels punts d’aquesta proposta de resolució insten a revertir les retallades 
aplicades a partir del curs 2011-2012, però del mateix Departament d’Educació ja es 
van començar a revertir en els darrers cursos, especialment a partir del curs escolar 
2017-2018, amb què a partir de l’acord de la mesa sectorial es va reduir l’horari lec-
tiu dels docents en una hora.

Així mateix, les demandes sindicals coincidents amb alguns punts d’aquesta pro-
posta de resolució ja han estat tractades a la mesa sectorial, on l’Administració ha 
manifestat reiteradament la voluntat de negociar-les tan aviat es conegui la disponi-
bilitat pressupostària.

Tot i així, benvingut tot el que representi revisar les condicions laborals dels di-
ferents col·lectius, però, a grans trets, el que se’ns presenta és quin model educatiu 
té el Grup de Ciutadans, on es demana reduir l’horari de permanència del personal 
docent a secundària, quan el model educatiu de Catalunya, amb un currículum per 
competències i amb autonomia curricular per definir un projecte educatiu, requereix 
més que mai el treball en equip i una presència important al centre que ho faciliti, 
per fer les tutories, atenció a les famílies, coordinació d’equips docents, mesures 
de convivència, relació amb l’entorn, etcètera. O es demana fixar una ràtio màxima 
efectiva general; quan té molt més sentit l’aplicació de mesures com són la reduc-
ció de les ràtios dels centres de més complexitat que ho sol·licitin; millorar les ràtios 
globals alumne-professor; unitat de mesura en els estudis internacionals, començant 
pels centres que tenen les ràtios globals més altes, o millorar, globalment, les plan-
tilles, per donar més possibilitats d’intervenció en moltes situacions amb dos dota-
cions de personal docent a l’aula, per posar algun exemple.

Però, de tots els punts, el que es contraposa més al nostre model és el punt 9, que 
demana la retirada del Decret 39/2014, de plantilles. No coincidim gens, senyora 
Sierra, quan a l’exposició de motius es diu que ha creat molt malestar i té un rebuig 
unànime. 

Aquest decret és imprescindible per assegurar la creació d’equips estables de 
professors al voltant del projecte educatiu del centre i perquè les millores i les inno-
vacions tinguin continuïtat. No es pot aspirar a una escola pública de qualitat, sense 
els mecanismes estructurals que facilitin l’existència d’equips que impulsin i donin 
continuïtat a les millores.

Des de Junts per Catalunya, doncs, lamentem que no s’hagi pogut arribar a cap 
acord. Agrair, sí, la bona feina del diputat Albert, malgrat que s’hi ha esforçat, crec 
que no ha pogut ser ni tan sols una petita esmena d’addició. 

En tot cas, nosaltres votarem favorablement els punts 5 i 6, ens abstindrem a l’1 
i 7, i votarem desfavorablement als punts 2, 3, 4, 8 i 9.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Bé, aquesta és una moció que, com bé s’ha comentat ante-
riorment, afecta un marc de negociació, en el marc de la mesa sectorial, però també 
en el marc de la Mesa General de la Funció Pública. És per aquest motiu que hi ha 
qüestions que també, lògicament, afecten el pressupost i, per tant, la seva implemen-
tació ha de ser gradual. La línia de les esmenes anava per aquí.

En alguns d’aquests punts, hi estem d’acord, però cal que siguem clars també en 
el missatge de que cal una aplicació pressupostària a una partida per poder-los dur a 
terme. I en d’altres, en canvi, sí que entenem que s’ha d’obrir un debat. Un debat so-
bre, per exemple, doncs l’adequació de les ràtios d’alumnes per unitat de cada centre 
educatiu a la demanda de places de cada població, perquè aquí segurament afecta-
ríem un dels principis bàsics, que és l’equitat. Per exemple, aquest punt jo el veig de 
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difícil aplicació en un municipi com l’Hospitalet de Llobregat. I, per tant, potenciem 
els factors de desigualtat dins del marc educatiu català.

I jo crec que n’hem de parlar i que n’hem de parlar a bastament. I no pas anar en 
la línia de que això ha de ser una màxima aplicable en tots els sentits.

Després hi ha una altra qüestió que també és important, que és la qüestió de la 
fixació d’una ràtio màxima efectiva de vint-i-dos alumnes a la primària i de vint-i-
set a la secundària. Estem d’acord en que aquesta ràtio ha de ser un horitzó, en el que 
no estem d’acord és que pugui ser aplicable en totes les etapes de forma immediata. 

Per tant, hauríem de plantejar que s’iniciés a partir de P3 una reducció. Anar 
ampliant en aquell grup classe aquesta reducció, a mesura que van passant les dife-
rents etapes educatives i de nova implementació a partir d’un primer d’ESO. Estem 
parlant d’això.

Tampoc se’ns ha volgut acceptar aquesta esmena. Esmena de diàleg, esmena de 
debat. No pas una esmena contra ningú, sinó una esmena per la mà estesa i per tro-
bar solucions que ens reclamen a la comunitat educativa. 

I, després, el punt 8. Aquest sí que no entenem com es manté. Hi ha un acord en 
el marc de la Mesa General de la Funció Pública. Aquest acord ja fixa uns terminis 
molt clars. I, en canvi, els terminis que se’ns marca en aquest punt 8 van a trencar 
directament aquest acord, que és un acord estable. Per tant, nosaltres no hi donarem 
pas suport.

I, finalment, en el decret de plantilles és evident de que aquí també parlem d’un 
model i del que busquem amb aquest decret, que és l’estabilitat en els centres, l’es-
tabilitat en les plantilles.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies. Bé, és veritat, no? Portem anys en que el professorat, doncs, carrega 
sobre les espatlles les retallades pressupostàries en matèria educativa. Són els pri-
mers que ho han patit en primera persona, juntament, evidentment, amb l’alumnat. 
I aquest infrafinançament comporta també problemes tan greus com la no-imple-
mentació del decret d’inclusiva; l’abandonament del zero-tres; la manca d’inversió 
en construcció, remodelació de centres..., i, a això, doncs, també s’hi suma, evident-
ment, la no reversió de les condicions laborals del personal docent.

I per això, doncs, votarem a favor d’aquesta proposta, que planteja, entre altres: 
restablir l’horari lectiu anterior a les retallades; el de permanència de secundària; 
millorar aquestes ràtios alumnat-unitat, tot i que també podríem parlar de ràtios 
professorat-unitat; incrementar personal de suport a la diversitat –bàsic–, o retornar 
pagues, no?

Sí que és veritat que, en aquest punt, malgrat que compartim el fons, doncs en-
tenem que hi ha un acord de la Mesa General i, per tant, nosaltres ens abstindrem, 
per respecte a aquest acord.

I només votarem en contra del darrer punt, del decret que fa referència a retirar 
el decret de plantilles, perquè entenem que si se’n fa un bon ús, d’aquest decret, sí 
que pot redundar en una millora dels projectes educatius, de l’estabilitat dels centres 
i, de retruc, en la qualitat de l’atenció educativa. 

I, per tant, farem un vot generalment favorable, excepte del punt 9, que hi vota-
rem en contra, i del punt 8, que ens hi abstindrem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, la senyora Jéssica Albiach.
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Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. La majoria dels punts que té aquesta proposta de resolució 
ja van estar presentats i aprovats l’anterior legislatura. El que passa que, com tantes 
d’aquelles propostes de resolució que es presenten en aquest Parlament, no s’han 
complert.

Nosaltres donarem suport a la majoria de punts de la proposta, perquè, bàsica-
ment, el que es demana és recuperar els drets laborals dels docents, que van ser ar-
rabassats amb les retallades i amb l’austeritat. Quan, a més, si el sistema educatiu 
públic s’ha mantingut viu i s’ha mantingut de qualitat, ha sigut gràcies a la bona 
feina dels docents.

I també volia destacar que nosaltres, quan vam estar intentant negociar amb l’ac-
tual Govern uns pressupostos per enguany, nosaltres contemplàvem una partida de 
45 milions d’euros per a aquesta recuperació dels drets laborals dels docents. Ente-
nent que, amb aquests 45 milions, no aconseguiríem recuperar tots els drets laborals 
que havien sigut retallats, però sí que era un bon principi. I, en tot cas, el Govern 
s’hi va negar.

Dit això, nosaltres seguirem lluitant pels drets laborals dels docents, que són els 
que mantenen l’educació pública viva, i donarem suport a la moció.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Per posicionar-se sobre les esmenes presenta-
des, la senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Si em permet una prèvia, és que m’ha fet molta gràcia 
el comentari de la senyora Gallardo, que ha dit que aquesta proposta de resolució 
mostra molt bé el model eductiu que té Ciutadans, i jo he entès que ho ha fet en un 
sentit com de crítica, com: «Mira quin tipus de model tenen».

És que, clar, el que jo vaig fer amb aquesta proposta de resolució, que no és cap 
novetat, perquè ho vam votar a l’anterior legislatura –no només amb propostes de 
resolució, sinó també amb moció al Ple– és agafar els punts que demanaven els sin-
dicats, si no tots els sindicats, gairebé tots de forma unànime, amb una vaga que es 
va fer per reivindicar, una vegada més, aquests drets, i jo els vaig plasmar en una 
proposta de resolució, tots els punts, excepte un de la formació professional, en què 
no estàvem d’acord.

Clar, a mi, mira m’ha fet molta gràcia. Potser a l’USTEC no li fa gaire gràcia que 
diguin que el seu model educatiu és el mateix que el del Ciutadans, però, bé, ja s’ho 
faran vostès i l’USTEC, que crec que són sindicats força propers. 

Però, hi insisteixo, simplement, el que faig és recollir les demandes que van por-
tar el professorat de l’escola pública a fer vaga. Perquè hi estem d’acord, considerem 
que s’ha de lluitar, d’una banda, per l’educació pública, i, d’una altra, pel dret de tots 
els treballadors –i el professorat és un tipus de treballador públic–, que han de te-
nir..., hi insisteixo, no cap privilegi, simplement retornar el que ja tenien el 2010.

A mi no em serveixen les excuses del pressupost, quan s’està regalant, literal-
ment, regalant milions a la comunitat..., no a la comunitat valenciana, a entitats pri-
vades de la comunitat valenciana, que ja ho hem denunciat a la fiscalia. Quan s’estan 
muntant «xiringuitos» polítics de senyors que cobren més de cent mil euros a l’any, 
per exemple, doncs, per unes denúncies que gairebé no existeixen d’uns suposats 
atacs de drets. Ens surt als catalans a 1.200 euros cada denúncia. 

El president

Atengui’s a les esmenes, si us plau.

Sonia Sierra Infante

Sí, d’acord. Això, que el tema del pressupost per mi no cola, quan és evident que 
es gasten els diners en autentiques barbaritats. 
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No hem acceptat les esmenes, ho torno a dir, perquè per mi això és mínims de 
mínims. Són uns que es van aprovar ja a l’anterior legislatura, amb mocions, al Ple, 
i amb propostes de resolució a la comissió. 

I a mi no em serveix tampoc que em diguin: «És que ja se n’està parlant.» Sí, 
però és que porten deu anys parlant-ne! Deu anys parlant i el professorat sense..., bé, 
no deu, però gairebé nou, sense tornar a tenir, hi insisteixo, no privilegis, simple-
ment les condicions laborals d’abans del 2010.

Per això nosaltres no hem pogut acceptar cap de les esmenes, perquè és que 
menys que això ja no es pot demanar. 

Gràcies. 

El president

Gràcies, senyora Sierra. Entenc... Aviam, hi ha... Els grups de Junts per Catalu-
nya, Grup Republicà volien fer votacions per separat, però em penso que no coinci-
dien amb la votació separada del Grup dels Socialistes. Senyor Albert.

Jordi Albert i Caballero

Si em permet, president. Jo crec que serà... Jo crec que els punts 2, 3 i 4 els po-
dem votar conjuntament. Els punts 5 i 6, també. I la resta, sí que entenc que hauran 
de ser votacions per separat.

El president

Per tant, tindríem: 5 i 6 conjuntament; 2, 3 i 4, conjuntament, i faríem... (Veus 
de fons.) Però per separat. (Veus de fons.) 1, 8 i 9 i el 7? D’acord. Per tant, 1, 7, 8 i 9 
per separat. Sí? (Pausa.) Sí.

Va, començaríem, doncs, pel punt... Fem-ho així, per ordre. Faríem el punt nú-
mero 1, d’acord?

Vots a favor? (Veus de fons.)
U, eh? Sí.
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 9 vots a favor, corresponents als grups parla-

mentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem. 
I 10 abstencions, perdó, corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
i Grup Parlamentari Republicà.

Passaríem a la votació dels punts 2, 3 i 4. D’acord?, –2, 3 i 4?
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquests punts 2, 3 i 4 han estat rebutjats per 9 vots a favor, corresponents als 

Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
i Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem. I 10 vots en contra, corresponents 
als Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Passaríem a la votació dels punts –conjuntament– 5 i 6. 
Vots a favor?
Aquests punts 5 i 6 de la proposta de resolució han estat aprovats per la unani-

mitat dels diputats i diputades presents.
Passem ara la votació del punt 7 –si no m’equivoco, eh?, si no... (veus de fons) Ah, 

7 i 8, eh? (Veus de fons.) Perdó, perdó: 7 sol.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 9 vots a favor, corresponents al Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. I 10 abstencions, corresponents als grups parlamentaris de Junts 
per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.
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Tocaria la votació del punt número 8. (Algú diu: «8 i 9.») 8 i 9? (Veus de «no, 
no».) Vuit. 

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt 8 ha estat rebutjat per 6 vots a favor, corresponents al Grup Par-

lamentari de Ciutadans; 10 vots en contra, corresponents al Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà, i 3 abstencions, corresponents 
als grups parlamentaris Socialistes i Units per Avançar i Catalunya en Comú Podem. 

I passem al darrer punt de la proposta de resolució, que és el punt número 9.
Vots a favor?
Vots en contra?
Aquest punt ha estat rebutjat per 7 vots a favor, corresponents als grups parla-

mentaris de Ciutadans i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i 12 vots 
en contra, corresponents al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Par-
lamentari Republicà i Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar. Sí? 
(Pausa.) Molt bé.

Proposta de resolució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i 
espanyola com a part del currículum de l’educació primària i secundària 

250-00541/12

Passaríem, doncs, al punt cinquè de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre l’oferta de la llengua de signes catalana i espanyola com a part del cur-
rículum de l’educació primària i secundària, presentada pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans. I té la paraula per defensar la proposta la diputada Sonia Sierra. 

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. La llengua de signes forma part de la nostra 
riquesa lingüística i cultural i, des de Ciutadans, creiem que s’han de posar totes 
les mesures possibles per potenciar-ne el seu ús. Però, malauradament, sempre ens 
trobem amb la negativa d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que sempre 
posen qualsevol excusa per no potenciar l’ús de la llengua de signes.

I, de fet, la prova més evident la tenim en aquest Parlament, que es nega a posar 
intèrprets per a les persones sordes. I quan venen persones sordes amb el seu intèr-
pret l’hem de pagar nosaltres de les nostres butxaques, en el cas de Ciutadans, quan 
hem vingut a fer reunions, hem pagat intèrprets de la nostra butxaca, i quan s’han 
fet reunions conjuntes han estat les mateixes associacions qui ha hagut de pagar els 
intèrprets.

Nosaltres hem demanat a la Mesa que, si us plau, posin intèrprets aquí al Parla-
ment, que, a més, no és cap petició de gràcia, perquè és que ja ho recull la llei, i a 
dia d’avui encara no tenim resposta.

Per alguna estranya raó, tant des d’Esquerra Republicana com des de Junts per 
Catalunya –abans Convergència– es fa tot el possible per no potenciar l’ús de la llen-
gua de signes, cosa que no entenem, perquè, hi insisteixo, per mi, és una font més 
de riquesa.

L’ús de la llengua de signes per part d’oïdors facilitaria la integració dels alum-
nes sords a les seves escoles i això podria repercutir també en el seu èxit acadèmic. 
Cal recordar que el col·lectiu de persones sordes és el que menys accedeix a la uni-
versitat, quan són persones que no tenen cap tipus de problema cognitiu, però és tan 
terrible el tracte que es dona a les escoles catalanes als alumnes sords que no arri-
ben a la universitat.

Nosaltres hem presentat moltes iniciatives parlamentàries, tant en aquesta legis-
latura com en l’anterior, amb mocions al Ple i propostes de resolució aquí a la Co-
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missió d’Educació i, malauradament, gairebé sempre ens trobem amb la negativa 
dels partits que donen suport al Govern i no surten endavant i el col·lectiu de sords 
continua no tenint les condicions adequades, que, hi insisteixo, no és cap regal, és el 
que ja marca la llei, però a dia d’avui no ho tenen, encara.

També pensem que el fet de conèixer la llengua de signes pot ser un valor afe-
git per al currículum, per exemple, dels professors, dels vetlladors, dels monitors, i 
que això hauria de valorar-se positivament en els concursos de trasllats, a les oposi-
cions... I el que demanem, en general, amb aquesta proposta de resolució, en la línia 
d’altres que hem presentat, és donar a la llengua de signes el paper que es mereix a 
la nostra societat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president. Breument, perquè l’argumentari és bastant repetitiu al que 
vam utilitzar en la darrera Comissió d’Educació.

Sens dubte que la llengua de signes és un patrimoni que cal potenciar i que cal 
difondre el màxim que es pugui i aquesta podria ser una bona iniciativa, però uti-
litzar-la com una eina política el que està fent és convertir-la..., fa un flac favor a 
aquesta causa.

Per tant, com que no s’han atès les nostres esmenes, ni tan sols ha estat possible 
la negociació, doncs, aleshores votarem en contra d’elles.

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. Per posicionar-se i defensar les esmenes presenta-
des, en nom del Grup Parlamentari Republicà, la senyora Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Sí; moltes gràcies, president. Bé, aquesta és una altra proposta de resolució que 
posa sobre la taula la diferència de visions respecte al model lingüístic. Fonamen-
talment són tres punts en els quals, tal com ha dit el company Forné, no hem pogut 
arribar a un acord amb les esmenes, però, bàsicament, perquè als tres punts, el Grup 
de Ciutadans fa referència a la llengua de signes catalana i espanyola constantment. 

Per tant, com que és un model lingüístic també, i com que nosaltres també por-
tem la veu d’aquells amb qui hem parlat, que són la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya, que ens diuen i reconeixen com a llengua vehicular, pel que fa a la 
llengua de signes, la llengua catalana de signes..., doncs, està clar. És a dir, les de-
mandes dels ciutadans, de les ciutadanes, i en aquest cas de la Fesoca, avalen el 
nostre posicionament.

De totes maneres, també és veritat que, és clar, el vet, per part dels grups que 
fem suport al Govern, a aquesta PR no vol dir que, en coses que diu el Grup de Ciu-
tadans, no hi estiguem d’acord, i, de fet, el Govern també s’hi posa. Per exemple, 
vostès plantegen el tema d’aplicar-ho a nivell curricular, i el que fa el Departament 
d’Educació és valorar les orientacions necessàries per poder aplicar a nivell curri-
cular el llenguatge de signes a les escoles, cadascuna –primària i secundària– amb 
les seves peculiaritats.

Però després, per exemple, en el punt 2, per molt que l’escull sigui, com sempre, 
la llengua de signes espanyola, a la qual nosaltres no hi entrem, vostès parlen de..., 
«que se tenga como mérito en los concursos de traslado el profesorado de primaria 
y secundaria». És clar, és a dir, quan aquests trasllats es convoquen a l’empara del 
Reial decret 1364 no parlin vostè d’equiparar-lo a la resta de les llengües, perquè 
les llengües van per un altre sistema de puntuació, molt diferent a la que es valora 
a través de la de signes, diguéssim. Per tant, quan es vol donar com a mèrit per al 
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trasllat del professorat els punts que es donen per tenir llengua anglesa, francesa o 
alemanya, els punts són diferents que els que es donen o la valoració que es dona en 
el cas del coneixement del llenguatge de signes.

I després, a l’últim punt, quan parlen vostès de les activitats extraescolars, per 
tant valorar com a..., «mérito de la contratación de veladores y monitores», dir que 
en la propera contractació del servei de monitors, per part del departament es revi-
sarà el plec de prescripcions tècniques, que en tot cas sí que valorarà el fet del co-
neixement de la llengua de signes catalanes a la contractació d’aquests vetlladors o 
monitors.

Tal com ha dit el company, els nostres vots seran en contra dels tres punts.

El president

Moltes gràcies, senyora Palacín. Per posicionar-se la resta de grups parlamenta-
ris, en primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, senyor 
Moreno.

Raúl Moreno Montaña

Gràcies, president. Bé, és veritat que en les dues últimes comissions que hem 
fet hem debatut propostes molt similars –no són exactament iguals però sí que són 
similars– sobre el model lingüístic, sobre l’ús de la llengua de signes catalana i es-
panyola.

Jo també vull deixar constància en aquesta comissió que el Govern de la Gene-
ralitat en aquest moment no garanteix que els alumnes sords signants a Catalunya 
tinguin intèrpret per totes les hores lectives. Per tant, quan algú defensa la utilització 
de la llengua de signes catalana –m’és igual–, hauria d’intentar que aquells alumnes 
que assisteixin a classe pugui tenir una persona que els ho tradueixi. 

Per tant, quan fan vostès aquesta defensa, jo crec que, d’alguna manera, estan 
passant per alt el que hem reivindicat, el que ha aprovat aquest Parlament; i recordar 
una cosa tan dura com que hi ha alumnes a Catalunya sords signants que no poden 
seguir les classes perquè no tenen intèrpret durant totes les hores lectives. Llavors, 
a partir d’aquí, ens hem de plantejar si volem o no volem que veritablement la llen-
gua de signes catalana o l’espanyola formin part del currículum de primària i se-
cundària.

La proposta de resolució de l’anterior comissió instava el departament a oferir 
com a assignatures optatives la llengua de signes catalana i la llengua de signes es-
panyola. I en aquest cas nosaltres considerem què està més obert, que parla de la 
llengua de signes catalana i/o l’espanyola com a part del currículum de primària i 
secundària.

Per tant, instem aquí a la necessitat que sigui el mateix centre dins del seu pro-
pi projecte educatiu i projecte lingüístic qui pugui triar, en funció del seu alumnat, 
quina de les dues llengües és més adient perquè la formació d’aquests alumnes sigui 
molt millor i sigui més eficaç. Per tant, aquí són els centres els que han de poder op-
tar quina és la llengua, en funció del seu alumnat, que volen donar.

I reconèixer com a mèrit el coneixement de la llengua de signes catalana o espa-
nyola en els concursos de trasllat del professorat, ja sigui..., no entrem tant a valorar 
en quin dels punts se suma o no se suma, sinó que es valori. Per tant, que el Govern 
faci el que consideri oportú i la valoració que consideri oportuna perquè una per-
sona que vol fer el trasllat, que coneix aquesta llengua, pugui ser valorada i pugui, 
per tant, tenir més punts que altres que no la coneixen; de la mateixa manera, en la 
contractació de vetlladors o monitors de menjador i d’activitats extraescolars.

Per tant, el nostre vot a aquesta proposta de resolució serà favorable.

El president

Moltes gràcies, senyor Moreno. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, la senyora Albiach.
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Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Jo només sumar-me a la reflexió que ha plantejat el diputat 
Raúl Moreno, del PSC, sobre la manca d’intèrprets a les hores lectives a les escoles 
per a les persones que tenen dificultats auditives, i dir que jo m’abstindré.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se, si us plau, sobre les esmenes presentades, la 
senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Sí, la veritat és que a mi, com a filòloga, em costa tant entendre aquest odi que 
tenen a les llengües. De veritat, és que és una cosa que a mi..., és que no ho puc en-
tendre, per molt que vulgui.

Ho ha explicat molt bé el senyor Raúl Moreno. Hi ha dues conjuncions: «i», co-
pulativa; «o», disjuntiva. No s’obliga a res. Imaginin, per un moment, que fos una 
proposta de resolució –ja que presumeix el senyor conseller que el nostre sistema és 
un sistema multilingüe–, que la proposició fos aprendre –jo què sé– lituà i bielorús a 
les escoles catalanes, i diguéssim: «Ei, lituà sí, però bielorús no!». Home, però quin 
problema tenen amb que es puguin aprendre quantes més llengües millor? Que no 
s’obliga! «I», «o», entenen el que volen dir les conjuncions copulatives i disjuntives, 
perquè ho començo a dubtar...

Llavors, que l’esmena sigui... A mi, és que em cau la cara de vergonya, de veritat, 
si jo fos... –sort que no soc d’aquests grups–, si jo fos d’aquests grups i m’obligues-
sin a presentar una esmena que el que diu és que treguis una llengua, la que sigui, 
m’és igual, l’espanyol, el rus, l’italià o el sànscrit –llengua que sé i que m’encanta–..., 
o imaginin que algú em digui: «I tu per què estudies sànscrit?» Doncs, perquè vull, 
perquè és una llengua fantàstica, perquè s’han d’aprendre quantes més llengües mi-
llor, i la de signes també.

Vostès estan en contra del multilingüisme, vostès són monolingüistes militants. 
De fet, tenen una consellera de Cultura –que em sembla que se n’anirà ja– que va 
signar un manifest en contra del bilingüisme! Però quin problema tenen amb les 
llengües? Obrin el seu cap!

El president

Senyora Sierra, centri’s en les esmenes, si us plau.

Sonia Sierra Infante

Sí, ja que han viatjat a Madrid, a veure si se’ls obre una miqueta el cap...

El president

Si us plau...

Sonia Sierra Infante

...i comencen a aprendre llengües.
Bé, és que a mi em fan tanta pena els pobres sords, que se’ls maltracti d’aquesta 

manera a Catalunya amb qualsevol excusa... I ja que estan tan a favor..., si us plau, a 
veure si convencen aquí els seus grups perquè es paguin els intèrprets quan venen.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sierra. Passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució.
Hi ha alguna petició de vot per separat d’algun dels punts? No? (Pausa.) Doncs, 

vinga.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
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Aquesta proposta de resolució ha estat rebutjada per 8 vots a favor, corresponents 
als grups parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar; 10 vots en 
contra, corresponents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà, 
i 1 abstenció, corresponent al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les aules
250-00552/12

Passem al sisè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre l’edu-
cació financera a les aules; una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. Entenc que presentarà la proposta de resolució la diputada Jéssica Albiach, 
en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Jéssica Albiach Satorres

Sí; gràcies, president. Aquesta proposta de resolució, o una de semblant, ja la vam 
presentar en l’anterior legislatura. Com que no va prosperar, ho tornem a intentar.

L’educació financera estem convençudes que és important a les aules, és impor-
tant a les escoles, precisament per les competències que et dona posteriorment per 
la vida, però creiem que no pot quedar en mans dels bancs i de les caixes, que és el 
que està passant actualment.

La campanya de la Plataforma per a una Educació en Economia Crítica denun-
cia el biaix que tenen els continguts i la formació que s’està impartint, precisament 
perquè s’està donant un biaix en el qual s’està responsabilitzant les famílies de la 
crisi que s’ha patit pel sobreendeutament, i també perquè dona per fet que el capi-
talisme és l’únic model econòmic possible actualment. I temes com els plans de 
pensions privats o les assegurances són alguns dels continguts i dels productes que 
s’estan estudiant actualment en les classes que s’imparteixen.

Nosaltres creiem que l’educació financera és important, però entenent les finan-
ces com una eina, com un instrument per millorar el món i per no deixar ningú en-
rere, no per –com dir-ho?– adoctrinar-lo perquè després quan sigui gran s’endeute i 
vage al banc a comprar determinats productes.

I nosaltres creiem que l’educació financera que s’hauria d’impartir a les aules 
ha d’anar més en la línia de parlar de la banca pública, de les finances ètiques, de 
monedes complementàries o d’economia social, continguts que actualment no estan 
recollits en el pla d’estudis d’aquesta formació.

Per això nosaltres donem suport a la campanya per una educació en economia 
crítica i també demanem a la resta de grups que ho facin.

I dir també que no acceptarem les esmenes que ens plantejaven el Grup Repu-
blicà i Junts per Catalunya, precisament, perquè no parlen de canviar de model. 
No diuen res de treure els continguts..., els bancs i les caixes de les aules, senzilla-
ment diuen que s’hauria d’ampliar el nombre d’actors que participen en aquesta for-
mació, però no exclouen els bancs i les caixes, que nosaltres creiem que no poden 
tindre cabuda en una formació a les escoles de Catalunya.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Per defensar les esmenes presentades, en nom 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Compartim en part, o sobretot l’essència, de la proposta, bona 
part del què, però en menor mesura el com, i vostè ja n’ha fet referència al final de 
la seva intervenció.

Efectivament, coincidim amb el fet que és important preservar i incorporar din-
tre de les aules aquesta educació financera, però no compartim el com respecte a 
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liquidar un conveni, nosaltres som més partidaris d’ampliar el ventall. Coincidim 
amb el fet que cal incorporar altres sensibilitats, altres visions, altres realitats d’a-
quest món financer i econòmic i, per tant, vetllar perquè la visió que es doni sigui 
la visió més àmplia i més plural possible, i, per tant, nosaltres som més partidaris 
d’establir noves col·laboracions que enriqueixin i que ampliïn aquesta mirada din-
tre d’aquest marc que tenim fins ara, que és aquest conveni.

Pel que fa a un aspecte rellevant, que és el qui. Efectivament, hi ha un tema im-
portant, i és el fet d’aquesta aposta per anar implementant tota aquesta formació, 
per tal de que el professorat vagi tenint cada vegada més capacitats i més recursos 
dintre de l’aula per poder assumir, d’una forma directa, tota aquesta formació. I, per 
tant, en aquest sentit, coincidim, eh?, en el fet de que cal integrar-ho, i amb aquesta 
participació, cada vegada més activa, del mateix professorat. 

Justament, perquè un dels objectius no ha de ser només el fet de tenir, en aquest 
cas, coneixements sobre aquest món, sinó, sobretot, també preservar i incentivar 
aquest pensament crític d’aquesta visió global. I, per tant, per què no..., també per 
què no descartar, fins i tot, que hi pugui haver docents d’especialitat en economia 
que puguin també donar aquesta visió més àmplia i més plural de tot aquest món. 

En qualsevol cas, sí que és cert..., i com a reflexió final: no sé fins a quin punt –ja 
de forma més global i anant una mica a la base també del que seria el tema que ens 
ocupa– el sistema educatiu ha d’anar a remolc de les recomanacions de l’OCDE; fins 
a quin punt també ens hem de plantejar aquesta tendència cap a un model cada ve-
gada més especialitzat, sobretot en el que és l’educació bàsica obligatòria. I, en tot 
cas, ho deixo aquí com una pregunta o com una reflexió que llanço, però que, segu-
rament, seria un tema que ens hauria de fer reflexionar a l’hora d’abordar un aspecte 
concret com és aquest que estem tractant.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, la senyora Titon Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Certament, és un tema important a tractar aquí a la Comissió 
d’Educació, perquè, òbviament, no volem generar persones analfabetes financeres, 
sinó crear persones competents, crítiques, capaces de confrontar models econòmics. 

I és en aquest sentit que hem de dir que la presència d’entitats financeres a l’aula 
ha de seguir sent-hi per aconseguir això. I, de fet, entren a l’aula entitats financeres 
de diferents tipus, algunes que vostès ja enumeren en la seva exposició de motius, 
però també entitats de banca ètica –Triodos, Coop57– i Finançament Ètic i Solidari, 
que agrupa entitats del Tercer Sector i d’economia social i solidària.

I compartim, com és obvi, la preocupació per aquesta incorporació per part dels 
alumnes del pensament crític i la pluralitat, així com també la perspectiva en l’eco-
nomia crítica, solidària, feminista i ecològica, que vostès plantegen concretament en 
el punt 3 de la seva proposta.

I, de fet, des del Departament d’Educació, ja s’està treballant per tal que hi hagi 
un nou programa educatiu, treballat conjuntament amb dos departaments més de la 
Generalitat, per tal que hi hagi aquest nou programa centrat en l’economia social i 
adreçat a tot l’alumnat de Catalunya, i que siguin els mateixos professors qui puguin 
impartir aquests temes. També dir que a la formació d’estiu del professorat, precisa-
ment s’imparteix un curs de formació en educació financera per poder fer això que 
vostès demanen, que aquesta formació la donin els mateixos professors.

I és per tot això que nosaltres votarem favorablement al punt 3 de la seva pro-
posta de resolució; ens abstindrem al punt 2, i no donarem suport al primer punt de 
la proposta.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Laïlla. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
començant pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora Maialen 
Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, partimos de la base en que todo lo que sea incor-
porar aprendizaje en los centros educativos siempre consideramos que es algo po-
sitivo y que, por lo tanto, suma. Pero, en este caso, desde este punto de vista, es un 
convenio firmado con las principales entidades financieras españolas, y, por cierto, 
ninguna de las que se menciona ha sido rescatada, y menos con fondos públicos.

Efectivamente, estos cursos tratan de facilitar un mínimo de conocimientos eco-
nómicos a los alumnos y de tener cierta cultura financiera. Y ustedes mismos lo 
mencionan en su exposición: «Cómo endeudarse con cabeza», amb seny.

También se enseñan cosas tan básicas como, a los alumnos, saber que, si ganan 
cinco euros, al menos dos, los tienen que ahorrar; nunca se puede gastar más de lo 
que se ingresa. Por lo tanto, se está estableciendo un mínimo de conocimiento des-
de la edad más básica hasta la adulta, para saber, cuando tengan que comprar una 
casa o tengan que invertir en algún producto financiero, saber con responsabilidad 
en qué invertir y cómo hacerlo. No es cierto, por tanto, que se fomente un consumo 
y un endeudamiento como pauta deseable, sino que se explica y se trata de hacerlo 
de forma responsable y con conocimiento.

Endeudarse no es símbolo de un desastre económico o de una burbuja inmobi-
liaria, sino no existirían ni las empresas, ni los autónomos, y estaríamos en las ca-
vernas actualmente.

«Permitir estos discursos...» –como dicen ustedes aquí– «permitir este tipo de 
discursos es una actitud completamente irresponsable e inaceptable.» Se está trans-
mitiendo cierta información a los alumnos, un mínimo de conocimientos económi-
cos financieros para saber qué tienen que hacer en el futuro con su economía. 

Es más, pensamos que quizás estos conocimientos financieros no solo tendrían 
que impartirse en los centros educativos, sino en todos los ámbitos, quizás empe-
zando por el político, para que no se presentaran este tipo de propuestas llenas de 
incorrecciones. 

En cuanto a... Además, tendríamos que decir que sorprende que comenten esto 
en la PR, cuando ustedes hablan de «Escola 21» y, precisamente, es La Caixa, la que 
está detrás de todo esto.

En cuanto a los puntos, votaremos en contra de los puntos 2 y 3, y aceptaríamos 
el primer punto que había establecido Esquerra y Junts per Catalunya, porque, bue-
no, se pueden ajustar los contenidos y se pueden mejorar, siempre sin eliminarlos, 
de algo tan básico como es la economía, que, por cierto, no es ni feminista, ni..., 
no sé como comentaban aquí en el segundo punto; una economía feminista toda-
vía no la he conocido. Yo creo que la economía..., más social que eso, no hay nada.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Fernández. Per posicionar-se en nom del Grup Parla-
mentari de Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies, president. Des del PSC sí que compartim la necessitat que els currí-
culums educatius ampliïn la mirada i incorporin aprenentatges d’una economia més 
cooperativa, social, solidària, sostenible. Això ho compartim. I, per tant, votarem a 
favor dels punts 2 i 3, insistint també en la importància que sigui el mateix profes-
sorat el que imparteixi i tracti aquests continguts.
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Ara bé, sí que ens abstindrem en el punt 1, perquè pensem que, abans de decidir 
sobre la finalització d’un conveni amb l’Institut d’Estudis Financers, potser caldria 
revisar com ha funcionat; si el contingut, doncs, era útil per fomentar un consum 
responsable; si el funcionament del sector financer també pot contribuir a..., o ser 
útil per a la vida adulta; i, fins i tot, que pogués servir per evitar conductes de risc, 
com moltes persones han patit en els darrers anys, malgrat ser responsabilitat direc-
ta de les entitats financeres.

I, per tot això, creiem que el que potser seria necessari seria revisar aquest con-
veni, conèixer la valoració que en fa el departament, per tal de prendre una decisió 
més ferma. I, en qualsevol cas, doncs, també celebrem la proposta que feia la dipu-
tada del Grup Republicà, que el Govern s’estigui plantejant incorporar nous progra-
mes que puguin ser donats pel professorat.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Senyora Albiach, si vol posicionar-se...

Jéssica Albiach Satorres

Sí, molt breument. Amb discursos diferents, en determinats temes com aquest, 
Ciutadans, el Grup Republicà i Junts per Catalunya acaben votant d’una manera 
molt semblant. 

I només insistir en que l’escola ha de promoure ciutadania crítica i no ha de pro-
moure consumidors i que, en definitiva, els bancs tenen interessos particulars, són un 
negoci, fan negoci i no podem deixar que adoctrinin els nostres fills i les nostres filles.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Passaríem, doncs, a la votació. Pel que he entès 
de les seves intervencions, faríem votació separada de cadascun dels punts? (Pausa.) 
Sí? Molt bé, passaríem a la votació del primer punt d’aquesta proposta de resolució.

Vots a favor? (Veus de fons.) El primer. (Veus de fons.) Perdó, digues. (Veus de 
fons.) Sí, els tres: 1, 2 i 3. Tots per separat. 

Començaríem pel primer.
Vots a favor?
Vots en contra? –vots en contra del punt 1?
Abstencions?
Doncs aquest primer punt de la proposta de resolució ha estat rebutjat per 7 vots a 

favor, corresponents als grups parlamentaris Ciutadans i Catalunya en Comú Podem. 
10 vots en contra, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Re-
publicà. I 2 abstencions, del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar.

El punt número 2.
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions?
(Veus de fons.) Tornem, tornem-hi. (Rialles.) Sí, no, tornem a començar, va, si 

us plau.
Vots a favor del punt número 2? Vots a favor?
Tres.
Vots en contra? 
Abstencions?
Aquest punt ha estat rebutjat per 3 vots a favor, corresponents al Grup Parlamen-

tari de Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem; 6 vots en contra, corresponents al Grup Parlamentari de Ciutadans. I 10 
abstencions, corresponents als grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup 
Parlamentari Republicà. 

I ara passem al tercer punt –tercer punt.
Vots a favor?
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Vots en contra? 
No hi ha abstencions.
Per tant, aquest punt ha estat aprovat per 13 vots a favor, corresponents als grups 

parlamentaris... (Veus de fons.) Abstencions? (Veus de fons.)
Sí, ha votat a favor el Grup Socialista, oi? (Remor de veus.) Ha votat a favor, oi? 

Sí. (Rialles.)
Tretze vots a favor... (Remor de veus. Rialles.) Va, llegeixo el resultat: 13 vots a 

favor, Grup Parlamentari Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i 6 vots en contra, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Sí?

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Carme Guasch i 
Darné a Figueres 

250-00559/12

Passem al setè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la cons-
trucció de l’Escola Carme Guasch i Darné a Figueres, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. I té la paraula per defensar-la i exposar-la el diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. La Escuela Carme Guasch, 
como todos saben, se inauguró en el año 2006. Desde entonces, ha realizado toda 
su actividad en barracones y ya existe más de una generación de alumnos que no 
conocen más que los barracones; ya han salido del proceso educativo, solo pasando 
por los barracones en su origen. 

Esta escuela eran dos grupos P3 y cuatro profesores. Actualmente, son dos lí-
neas desde P3 a sexto de primaria, con más de 450 alumnos, veintiocho docentes y 
un importante colectivo de AMPA que está muy implicado en el proceso educativo.

Desde hace años, ya existe un importante movimiento que reivindica construir 
un edificio definitivo. Y, tanto desde la comunidad educativa, como desde el ayun-
tamiento, como desde la propia Generalitat se considera que el recinto de la antigua 
prisión de Figueras es un recinto adecuado para albergar el nuevo edificio educativo.

Actualmente, desde diferentes entidades de la ciudad y también desde nuestro 
grupo municipal y desde el grupo parlamentario consideramos que la construcción 
de la escuela es una prioridad urgente. 

Los barracones actualmente son bastante incómodos, tienen muchas deficien-
cias, no hay cocina, los espacios para actividades son muy limitados, cuando llueve, 
hay tierra, y se produce barro y los chavales no pueden salir a jugar.

Además, todos los grupos políticos del ayuntamiento ya se comprometieron hace 
aproximadamente dos años, en una moción, a ir unidos en el propósito de conseguir 
la Escuela Carme Guasch e impulsar todos los trámites necesarios para construir el 
nuevo edificio. 

El compromiso por parte del ayuntamiento está, el compromiso de asumir el 
proyecto por valor de 325.000 euros está. Pero es el Departamento de Educación, 
como bien se dijo en su momento, quien debe pilotar, impulsar y ejecutar el proceso, 
porque ese fue el compromiso que se adquirió.

El convenio de traspaso del edificio de la consejería de Justicia a Educación ya 
se firmó hace unos meses, y la realidad es que la situación actual es que no tenemos 
una fecha para saber cuándo se empezarán las nuevas obras, ni tenemos el compro-
miso firme del departamento para que se empiece a trabajar en este asunto.

Creo que es una urgencia porque ya llevamos más de doce años con estos niños 
en los barracones. Son 450 alumnos afectados, veintiocho docentes, como les co-
mentaba antes. Creo que es hora de poner la primera piedra, de poner manos a la 
obra y de poder eliminar estos barracones de la ciudad de Figueras.



DSPC-C 217
19 de març de 2019

Sessió 12 de la CE  25 

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. Té la paraula per defensar les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, la diputada Saloua El 
Garbhi.

Saloua Laouaji Faridi

Hola, bona tarda. Gràcies, president. Bé, comparteixo la posició del Grup de 
Ciutadans amb relació a la descripció del que és la situació de l’escola. I és veritat 
que ens agradaria que el nostre alumnat estigués en millors condicions, tant a nivell 
d’infraestructures com de professorat, però les limitacions pressupostàries són sem-
pre un gran hàndicap.

Amb relació a la construcció d’aquesta escola, ja sabeu que està inclosa en la pla-
nificació escolar pel Departament d’Educació, però cal ser conscient que es tracta 
d’una previsió, i que els terminis es poden ampliar o reduir en funció de la trami-
tació dels propis expedients i de la disponibilitat pressupostària de la Generalitat.

També, diguem-ne, com el tema s’està avançant, l’agost del 2017 es va signar el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres 
per la construcció de l’Escola Carme Guasch i Darné a l’immoble de l’antiga seu del 
centre penitenciari de Figueres. 

Jo només dir que, malgrat l’esforç que va fer el diputat Bernat, no es va acceptar 
cap esmena, i per això votarem a favor del punt 1 i ens abstenim en els altres punts.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se i defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari Republicà, el senyor Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Bé, en l’exposició de motius queda clar, per una 
banda, la necessitat de la construcció d’aquesta nova escola, però, per altra banda, 
l’anunci del conseller i del Departament de Justícia de fer possible la reversió de la 
infraestructura de l’actual centre penitenciari, i convertir-lo en una escola, per una 
banda, i en uns serveis educatius, pel que fa a l’edifici existent, demostra la voluntat 
del Govern de tirar endavant aquest projecte.

Jo només –abans de posicionar-me pel que fa als punts– demanar-los..., no vol-
dria generar discrepància, perquè avui la comissió ha estat molt pacífica, però dei-
xin de parlar de «barracons» –deixin de parlar de «barracons»– i parlin de «mòduls 
prefabricats». Simplement per un motiu, perquè és una falta de respecte per tots 
aquells centres educatius en edificis que requereixen inversió. Hi ha barracons que 
estan molt millor..., hi ha mòduls prefabricats que estan molt millor que altres cen-
tres educatius que requereixen una inversió. I, per tant, és una falta de respecte per 
aquests centres educatius.

I, per altra banda, que hi hagi centres educatius que tinguin terra a la zona d’es-
barjo no és cap cosa fora de lloc. Vostè ens diu que es construeixi aquesta escola 
perquè la terra..., s’enfanguen els nens, etcètera. Perdoni, no hi ha cap problema; hi 
ha molts patis, moltes zones d’esbarjo que són d’aquesta manera.

En tot cas, ens demanen que es redacti aquest projecte, si no recordo malament, 
en el primer trimestre de l’any 2019. Crec que queden quinze dies, i ja només per 
la Llei de contractes, és inviable. En tot cas, el projecte, com bé sap, l’ha de redac-
tar l’Ajuntament de Figueres, pel fet de que hagi estat la Generalitat qui ha cedit els 
terrenys, en aquest cas, i per tant l’ajuntament ha de tirar endavant aquest projecte, 
a través del conveni. I, quan els sigui possible, doncs així es farà.

Nosaltres, simplement, en les esmenes que presentàvem el que demanàvem és que 
es fes cas a aquest conveni i que, sobretot, es fes cas a la planificació que té el Govern 
i que, evidentment, doncs ja ha demostrat la voluntat de tirar endavant aquest projecte.
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Per part nostra, doncs, al punt número 1, malgrat que consideràvem que s’havia 
d’incloure aquesta esmena, hi votarem a favor, i a la resta de punts, ens hi abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, només per anunciar que farem un vot favorable, que hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Catalunya en Comú Podem, la senyora Jéssica Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, jo també hi votaré a favor. Li pots dir «mòduls», li pots dir «barracons», però 
la realitat és que aquesta escola porta més dotze anys en una ubicació provisional 
que no està en totes les condicions, malgrat que hi han molts centres educatius que 
no acaben d’estar en les condicions que haurien d’estar, i que hi ha alumnat que ha 
passat tota la seua etapa d’escolarització en un centre provisional. Quan tenim clar 
que li diguem «mòduls» o li diguem «barracons», hauria de ser una solució puntual, 
conjuntural i no permanent.

El president

Moltes gràcies, senyora Albiach. Senyor Amelló, si vol posicionar-se respecte a 
les esmenes?

Héctor Amelló Montiu

Sí, por su puesto, quiero posicionarme. Lo que me sorprende es el desconocimien-
to que muestran sobre el propio centro. El centro no es una pequeña zona «d’esbarjo 
sobre terra». No, no, no, no. Está todo sobre una zona de tierra, absolutamente todo.

Y, después, los terrenos no los cede la Generalitat. Eso se ha aceptado desde el 
ayuntamiento, pero hay papeles que demuestran que estos terrenos, hace muchísi-
mos años, pero muchísimos años, de cuando se construyó la prisión, estos terrenos 
eran del ayuntamiento. Ya lo eran, del ayuntamiento. Y el ayuntamiento ya puso el 
dinero también para construir esta prisión. 

Por lo tanto, hubo una cesión a posteriori. Por lo tanto, estos terrenos ya se ce-
dieron. Ahora estamos volviendo a pagar por algo que ya habíamos pagado en ese 
ayuntamiento. Y es así, y es así. Y toda esa documentación existe en el Ayuntamien-
to de Figueres. Pero, aun así, el ayuntamiento aceptó poner 325.000 euros para ha-
cer el proyecto. Cosa con la que estamos totalmente de acuerdo.

Y la falta de respeto es tener a los alumnos en barracones –es tenerlos en barra-
cones–; no es la palabra, es tenerlos ahí y no hacer el esfuerzo por sacarlos. Y esta 
sí que es una moción que evidencia la diferencia de un modelo educativo entre los 
partidos separatistas y nosotros. Ustedes apuestan por tener a estos alumnos en esos 
barracones y nosotros apostamos por sacarlos.

No hemos aceptado sus enmiendas por cosas muy sencillas. Ustedes nos dicen: 
«Incluir el proyecto de la Escuela Carme Guasch i Darné en el Pla de la oferta edu-
cativa y obras en los próximos siete años.» ¿Qué significa, que no está incluido en 
la planificación de los próximos siete años? ¿Que vamos a tener a nuestros alumnos 
en barracones durante veinte años? ¿No lo van a incluir previamente? Nosotros es-
peramos que sí.

Después nos dicen: «Incluir una partida en el presupuesto de despeses», matizan 
«de despeses» –no lo podemos incluir en el de ingressos; o sea, esto es un gasto, por 
supuesto, no hace falta matizarlo; es absurdo matizar que sea en el presupuesto de 
gastos– «para la construcción de la Escuela Carme Guasch, una vez se haya elabo-
rado un proyecto ejecutivo.» 
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Me está diciendo que el ayuntamiento tiene que elaborar un proyecto ejecutivo, 
gastarse 325.000 euros elaborando el proyecto ejecutivo sin fecha y sin saber cuándo 
vamos a tener ese centro. Oiga, nosotros estamos dispuestos, como ayuntamiento, a 
gastarnos esos 325.000 euros, pero bien tendrán ustedes que comprometerse a una 
fecha y tener una fecha antes de los próximos siete años, cosa que, a día de hoy, no 
la tenemos.

Y las siguientes dos enmiendas se reiteran en lo mismo. Tener en cuenta la pla-
nificación elaborada para los próximos siete años. Y, la cuarta, otra vez vuelven a 
repetir lo mismo: para los próximos siete años. Y en la primera nos están diciendo 
que en los próximos siete años no la vamos a tener. O se contradicen ustedes entre 
la primera y la segunda, la tercera y la cuarta, o algo falla.

Pero, en cualquier caso, lo que necesita Figueres es tener a los alumnos en un 
edificio definitivo, que se construya en la zona de la antigua prisión, porque es lo que 
ha generado consenso, y tenerlo cuanto antes. Y aquello que falta es el compromiso 
del departamento para que se ejecute esa obra. Y es lo que no tenemos ahora y lo 
que nos gustaría tener.

El president

Moltes gràcies. Passaríem a... 

Bernat Solé i Barril

Per contradiccions.

El president

Senyor Solé...

Bernat Solé i Barril

Si no recordo malament, en cap moment he dit que el departament estaria set 
anys a construir aquesta escola. Si vostè es llegeix l’esmena, simplement el que es 
diu és que aquesta obra s’inclogui en un pla de set anys. Això no vol dir que estigui 
set anys a construir-se. Aquí ara sí que tenim un problema de llengua. 

Llegeixi’s l’esmena i entengui-la així.

El president

Gràcies. (Veus de fons.) Senyor Amelló... Sí, d’acord.
Passaríem doncs a la votació. Entenc que hi ha hagut petició de vot per separat 

del primer punt i la resta de punts –2, 3 i 4–, es poden fer junts? (Pausa.) Sí? 
Doncs passaríem a votar el punt número 1.
Vots a favor?
Aquest punt número 1 ha estat aprovat per la unanimitat de les diputades i dipu-

tats presents.
Votaríem els punts 2, 3 i 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt número ha estat aprovat per 9 vots a favor, corresponents als grups 

parlamentaris de Ciutadans, PSC Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, i 
10 abstencions, corresponents al Grup de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari 
Republicà.

Doncs, sense res més, s’acaba la sessió.
Moltes gràcies.
Aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i set minuts.
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